CNE Hartrevalidatie
10 mei 2016

Acute Cardiale Zorg en Hartrevalidatie;
de alpha en de omega in cardiologie!?
Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat er dagelijks meer dan 100 mensen in Nederland overlijden
aan hart- of vaatziekten. Uit de gegevens van de Nationale Kompas van het RIVM, blijkt dat er
282.000 mensen in het ziekenhuis waren opgenomen met hart- en vaatziekten (2010). In
diezelfde zorgkompas staat er dat er ruim 38.000 minder mensen overleden aan een hart- en
vaatziekte.
Hoewel de sterfte aan hart- en vaatziekten daalde (1950-2011), zien we dat de ziekenhuisprevalentie voor hart- en vaatziekten licht gestegen is (1995-2010). Ook zien we dat de meeste
ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten plaatsvinden op hogere leeftijd en dat de opnameduur bijna gehalveerd is. Een groot deel van de mensen krijgt dus te maken met een hart- en/of
vaatziekte, in welke vorm dan ook.
Tijdens deze scholingsdag besteden we aandacht aan de acute opname; welke nieuwe
behandeltechnieken zijn er, maar ook welke problemen diagnosticeer je op de ECHO of ECG.
Door middel van een discussie proberen we de afstand tussen kliniek en polikliniek te verkleinen.
Het middagdeel van de werkgroep Hartrevalidatie bestaat uit drie workshops, op velerlei verzoek
richten wij onze aandacht op de basale cardiologische kennis.
 We hebben ‘de heren van de populaire CarVasZ-snijsessie’ bereid gevonden om tijdens deze
bijscholing een snijsessie te verzorgen, waarbij de anatomie van het hart centraal staat.
 Er is een workshop ‘Het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk’. De
literatuur, congressen en bijscholingen staan bol van de nieuwste wetenschappelijke
resultaten. In deze workshop laten we de deelnemers kennis maken met de resultaten en hoe
je deze kunt implementeren in de dagelijkse praktijk.
 In de laatste workshop staat ‘Verlies van gezondheid’ centraal. De doelen van de richtlijn
Hartrevalidatie zijn vooral gericht op herstel; overwinnen van angst en acceptatie van
beperkingen. Er staat ook dat de meeste patiënten steun nodig hebben bij het hervinden van
emotioneel evenwicht. De richtlijn beschrijft vooral waarom het belangrijk is om aandacht te
hebben voor de psychische symptomen van de patiënt en met name wat de gevolgen kunnen
zijn. Helaas ontbreekt er een belangrijk deel; op welke manieren kan een patiënt verlies van
gezondheid ervaren, welke ondersteuning helpt bij het zoeken naar een nieuwe balans. En
welke rol kunnen wij als verpleegkundige daarin hebben.
PROGRAMMA
09.00 – 09.30

Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 09.40

Welkomstwoord door dagvoorzitters
Mw. J. van der Geest / Mw. A. Raap (werkgroep Acute Cardiale Zorg)
Mw. J. Doornenbal / Mw. S. Wieser-Kersten (werkgroep Hartrevalidatie)

09.40 – 10.30

Nieuwste stents met bijzondere eigenschappen
Dhr. dr. L. Piers, Cardioloog, OLVG

10.30 – 11.15

Acute Zorg(en) op het ECG
Mw. M. van Knippenberg, CCU-verpleegkundige, Medisch Centrum Leeuwarden

11.15 – 11.30

Pauze met koffie en thee

11.30 – 12.00

Discussie tussen kliniek en polikliniek m.b.t. leefregels
Mw. J.J. Doornenbal, Verpleegkundig consulent Hartrevalidatie, Academisch
Medisch Centrum Amsterdam

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.00

Workshop 1 Snijsessie
Dhr. drs. L.L.R. van der Pijl, AIOS Cardio-thoracale chirurgie, Erasmus MC
Dhr. J.J. van Weezel, verpleegkundig specialist, Erasmus MC

14.00 – 15.00

Workshop 2 Het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk
Mw. M. Snaterse, RN, MSc, docent/onderzoeker Hogeschool van
Amsterdam/AMC

15.00 – 15.15

Pauze met koffie en thee

15.15 – 16.15

Workshop 3 Tussen ziekte en het leven
Dhr. K.J. Rodenburg, directeur Landelijk Steunpunt Rouw

16.15 – 16.30

Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier
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DOEL
Deze scholing heeft als doel om een verdiepende slag te maken rondom hartrevalidatie en
acute cardiale zorg.

DOELGROEP
Deze CNE is georganiseerd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten,
fysiotherapeuten werkzaam in de acute cardiale zorg en/of de hartrevalidatie en overige
belangstellenden.

DIDACTISCHE WERKWIJZE
Hoorlezingen, discussie en workshops

UREN
5 contacturen

LOCATIE
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

KOSTEN
NVHVV Leden
€ 60,-

Niet-leden
€ 120,Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de NVHVV. U
ontvangt 5x Cordiaal en korting op congressen als
Venticare en CarVasZ. Gedurende het jaarlidmaat schap betaalt u voor overige CNE’s dus het
gereduceerde tarief.

Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt men automatisch een bevestiging van
ontvangst en een factuur. De deelname is pas definitief na betaling van het cursusgeld. Bij annulering binnen
2 dagen voor aanvang van de CNE-dag wordt 50% van de kosten doorbelast. Bij afwezigheid zonder overleg is
men het volledige bedrag verschuldigd.

ACCREDITATIE
Accreditatie is aangevraagd en bij de NVHVV en VSR (Verpleegkundig Specialisten
Register). De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname indien zij het gehele
programma bijgewoond hebben.

INFORMATIE
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving: www.nvhvv.nl – NVHVV
opleidingen. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier
(www.nvhvv.nl/scholing/cneopleidingen).

